METODA KARTY
Umożliwiamy samodzielne uzyskanie
lub pogłębienie wiedzy o historii Polski
i jej sąsiadów, szczególnie poznanie
doświadczenia totalitaryzmów XX wieku
i ich długiego cienia na współczesności.
Umożliwiamy dostęp do różnorodnych
materiałów źródłowych, w tym relacji
świadków i uczestników historii.
Pokazujemy przeszłość z wielu perspektyw,
także narodowych. Nie boimy się tematów
kontrowersyjnych i trudnych.

PODZIEL SIĘ Z NAMI
POMYSŁEM NA LEKCJĘ,
WARSZTAT, PROJEKT
WYKORZYSTAJ
MATERIAŁY I ZADANIA
Z PORTALU:
WWW.EDUKACJA.
WOJNAIPAMIEC.PL
Kładziemy nacisk na „historię bliską”
– rodzinną, lokalną, z najbliższego
środowiska, mikrohistorię.
Zachęcamy do szukania bohaterów
nieoczywistych, nieznanych lub
zapomnianych.
Pracujemy metodą projektową i warsztatową,
które pozwalają lepiej i skuteczniej nauczać
i uczyć się historii w każdym wieku –
samodzielnie ją badać, niejako doświadczać
i przeżywać.

JESTEŚMY TUTAJ
Ośrodek KARTA
02-536 Warszawa, ul. Narbutta 29
tel. 22 844 10 55
e-mail: edukacja@karta.org.pl
www.edukacja.wojnaipamiec.pl
www.uczycsiezhistorii.pl
www.karta.org.pl

Projekt implementacji platformy
www.edukacja.wojnaipamiec.pl
jest finansowany przez Fundację
Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość
[EVZ] z Berlina.

EDUKACJA HISTORYCZNA

OGŁASZAMY KONKURS

EDUKACJA
– WOJNA I PAMIĘĆ

Dla nauczycieli, edukatorów, animatorów
kultury, bibliotekarzy i innych osób
zainteresowanych edukacją historyczną
młodzieży i dorosłych.

Na portalu oddajemy głos siedmiorgu
świadkom historii – pracującym przymusowo
na rzecz III Rzeszy. Przez filmy i dokumenty
pokazujemy szeroki kontekst wydarzeń,
o których opowiadają.

Na scenariusz lekcji, warsztatów,
projektu czy spotkania publicznego
– odniesionych do treści portalu
www.edukacja.wojnaipamięc.pl.

Przygotowaliśmy ponad 140 zadań o różnym
stopniu trudności, które można wykonać
samodzielnie przed komputerem w domu
czy w szkole, ale także w archiwum, bibliotece,
domu kultury – pomogą lepiej poznać,
przemyśleć i zrozumieć tę historię.

Scenariusze wraz z danymi kontaktowymi
autora i informacją, jaką instytucję
reprezentuje, należy nadsyłać pod adresem
edukacja@karta.org.pl do końca marca 2020.

www.edukacja.wojnaipamiec.pl
Najciekawsze scenariusze nagrodzimy
finansowo i opublikujemy na portalu
www.uczycsiezhistorii.pl.
Drugim etapem konkursu będzie praktyczna
realizacja wybranego scenariusza – przez
ich autorów lub inne osoby zainspirowane
opublikowanymi materiałami.
Przedstawione w dowolnej postaci
– szczegółowego opisu, filmu, prezentacji
multimedialnej, kolażu materiałów itp.
– realizacje lekcji, warsztatów czy projektów
także opublikujemy, a ich autorów nagrodzimy.
Pula nagród wynosi 15 tys. zł, ufundowana
jest przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność
i Przyszłość [EVZ] z Berlina, która wspierała
powstanie portalu i finansuje projekt
jego edukacyjnej implementacji
przez Ośrodek KARTA.

UCZYĆ SIĘ Z HISTORII
Portal udostępnia efekty wieloletniego doświadczenia
KARTY – od konkursów historycznych dla młodzieży,
przez edukację na rzecz praw człowieka, scenariusze
lekcji i warsztatów, projekty realizowane w szkołach
i placówkach kulturalnych. Bogate i rzetelne materiały
źródłowe do historii najnowszej, szczególnie poznania
totalitaryzmów XX wieku i ich oddziaływania na
współczesność. Liczymy na współpracę z nauczycielami,
edukatorami, animatorami, bibliotekarzami.
www.uczycsiezhistorii.pl

FILM INTERAKTYWNY
Przygotowujemy prototyp eksperymentalnego interaktywnego filmu edukacyjnego o relacjach polsko-żydowskich
w miejscowości Mordy (pow. siedlecki) w latach 1918–
–1939. Zapraszamy do współtworzenia potencjalnych
odbiorców filmu – nauczycieli, edukatorów, ale i zainteresowaną tematem i nowoczesnymi technologiami młodzież.
www.karta.org.pl

